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objectiu
La raó d’aquesta breu publicació dedicada a un públic
com ara estudiants d’arquitectura i professionals
vinculats a la construcció i a l’urbanisme és divulgar
els esforços que la comunitat internacional s’ha
compromès a portar a terme per combatre la pobresa,
i en particular promoure accions de millora en l’àmbit
del dret a l’habitatge i l’hàbitat.
ASF-Cat, conscient de la complexitat d’aquestes
temàtiques i de les seves possibles repercussions, proposa
als lectors algunes nocions sobre els Objectius del
Millenni - en particular sobre les metes 7C i 7D - amb
la intenció de promoure una sensibilització profitosa i
generar un entorn de debat i d’anàlisi sobre la sorprenent
realitat del fenomen de la urbanització mundial, la manca
de serveis adequats i les mesures necessàries per afrontar
aquestes problemàtiques.

1

Eradicar la pobresa extrema i la fam

ERADICATE EXTREME
POVERTY AND HUNGER

2

Aconseguir l’ensenyament primari universal

ACHIEVE UNIVERSAL
PRIMARY EDUCATION

3
PROMOTE GENDER
EQUALITY AND EMPOWER
WOMEN

Promoure la igualtat entre els gèneres i
l’autonomia de la dona

4

Reduir la mortalitat infantil

5

Millorar la salut materna

REDUCE CHILD
MORTALITY

IMPROVE MATERNAL
HEALTH

6
COMBAT HIV/AIDS,
MALARIA AND
OTHER DISEASE

Combatre el VIH/SIDA,
el paludisme i altres malalties

7

Garantir la sostenibilitat del medi ambient

8

Fomentar una associació mundial
per al desenvolupament

ENSURE
ENVIRONMENTAL
SUSTAINABILITY

“ No podem permetre que un entorn econòmic
desfavorable ens obligui a deixar de banda els
compromisos contrets l’any 2000.
Aquest no és moment de retrocedir, sinó d’accelerar
els avenços cap a la consecució dels ODM i enfortir l’
aliança mundial per al desenvolupament. Si la
comunitat mundial respon de manera constructiva a
la crisi, els objectius encara poden assolir-se.”
Ban Ki-moon
Secretari general de les Nacions Unides

DEVELOP A GLOBAL
PARTNERSHIP
FOR DEVELOPMENT

Gran Via de les Corts Catalanes, 563. 5°
08011 - Barcelona
http://www.asfes.org
Telf: 93 306 78 10
asfcatcomunicacio@asfes.org
Fax: 93 451 34 14
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EL

OBJECTIU

è DEL MIL LENI

El 7è objectiu
evidencia que l’ús correcte i
l’aprofitament de les energies i del medi ambient són
indispensables per a un desenvolupament sostenible.

Un ús incorrecte i indiscriminat de les energies i del medi ambient
pot generar problemes en totes les formes de vida del planeta, i
posar en perill els seus hàbitats i la seva supervivència. Destaca la
imperant necessitat de la salvaguarda del medi ambient per tal de
garantir les condicions d'hàbitat indispensables per a totes les
formes de vida, éssers humans inclosos.
Les poblacions amb menys recursos econòmics es veuen
afectades de forma desproporcionada pel deteriorament del
medi ambient i la manca d'accés a serveis energètics nets i
assequibles. És evident que el canvi climàtic, la disminució
de la diversitat biològica, la degradació del subsòl i
l'esgotament de la capa d'ozó no poden ser resolts per les
nacions de manera unilateral; és imprescindible un
compromís mundial.

Si bé l'èxode a les zones urbanes ha reduït la pressió sobre
les zones rurals, també ha provocat un augment del nombre
de persones que viuen amuntegades i en barris precaris de
les ciutats. Tant a les zones urbanes com a les rurals, milers
de milions de persones no tenen aigua potable ni
LQVWDOODFLRQV EjVLTXHV GH VDQHMDPHQW 'DYDQW O HQRUPH
tendència d'urbanització de la població mundial, el 7è
REMHFWLX SUHWpQ PLOORUDU OD VLWXDFLy GH YLGD SUHFjULD QR
només a l'àmbit rural, sinó també a l'àmbit urbà.
Com la resta d’objectius del mil lenni, el 7è també té definits els
seus mecanismes de supervisió mitjançant diferents fites,
analitzables amb uns indicadors numèrics.
/HVILWHVGHOq2'0VyQ

DINÀMIQUES
Arran de l’aprofundiment del 7è ODM, ASF-Cat ha considerat
interessant incidir en alguns aspectes molt propers a la nostra
associació, com ara el dret a la propietat, els rols socials o
l’entorn i els contextos específics. Pretenem fer una aproximació
que ens permeti reflexionar sobre diferents realitats, amb els
seus respectius interessos i problemàtiques.
Per tot això, des d’ASF-Cat s’han dissenyat tres dinàmiques per
ser treballades en un entorn acadèmic amb futurs professionals
de l’àmbit urbanístic, arquitectònic i social.
1

Fita 7.A “ Incorporar els principis del desenvolupament
sostenible a les polítiques i als programes nacionals
i reduir la pèrdua de recursos del medi ambient”
Fita 7.B “ Reduir i alentir considerablement la pèrdua de
diversitat biològica el 2010”
Fita 7.C “ Reduir a la meitat, el 2015, la proporció de
persones sense accés a l'aigua potable i als
VHUYHLVEjVLFVGHVDQHMDPHQWµ
Fita 7.D “ 0LOORUDU FRQVLGHUDEOHPHQW HO  OD YLGD
d’almenys cent milions d'habitants d'assentaments
precaris”

El nostre planeta no podrà sustentar una economia que pretén
mantenir la tendència actual de creixement econòmic i de població
continuat sense noves tecnologies i sense canvis dràstics en la
forma d'emprar els recursos. La sostenibilitat no podrà
aconseguir-se amb els models actuals de consum i d’utilització
dels recursos.
Els habitants de les zones rurals dels països del sud són els
més afectats per aquesta situació per la seva dependència
dels recursos naturals.

Actualment, als països desenvolupats, la població dels assentaments precaris representa
el 6 % de la població urbana total; als països en via de desenvolupament la xifra es
dispara fins al 78,2 %, la qual cosa representa un terç de la població urbana mundial

2

3

dinàmica A - Els Rols

A partir de l’anàlisi d’un cas paradigmàtic d’assentament precari,
com és el de Pachacútec (Lima), analitzarem les actuacions dels
diferents agents que hi cohabiten i quina és la seva interacció a
l’hora de construir un espai urbà.

dinàmica B - El dret a la tinença

A través del concepte de propietat, farem una aproximació a les
situacions de marginalitat urbana i incentivarem la reflexió a partir de
la seva relació amb altres drets, com el dret de la identitat o el dret a
la ciutat.

dinàmica C - Local vs. global

Comprovarem si les problemàtiques relatives als temes que
tracta el 7è ODM responen a contextos i realitats específiques o
si , per contra, a prop de casa nostra es mimetitzen processos,
esdevenint fenòmens globals. També valorarem el paper de les
administracions locals en aquets processos.

VÍDEO - DVD
documental

ENLLAÇ DEL VÍDEO: http://www.asf.org/videos/7ODM
El 7è ODM aspira, abans del 2020, entre altres coses, a millorar
considerablement la vida d’almenys cent milions de persones que viuen
en assentaments precaris. En aquest sentit, ASF ha realitzat un reportatge
que pretén mostrar, a tall d’exemple, la realitat de diferents assentaments
a la regió de Lima per introduir-nos en les complexitats i contradiccions
d’una realitat urbana cada vegada més global.

El dret fonamental a l’hàbitat esdevé
un dels grans reptes del futur…

